
kartzelan urte

Olatz Lasagabasterrek eta Patxi Urangak 
10 urte egin dituzte kartzelan. 12 urteko 
zigorraren ¾ ak ondo beteta dituzte 
dagoeneko. Espainiako legediaren 
arabera baldintzapeko askatasunean 
beharko lukete. 2017ko urtarrilean jaio zen 
Xua euren alaba Picassenteko 
espetxean. Han daude gaur egun. Baina 
laster banatuko da familia Xua Euskal 
Herrira etorriko baita 2020ko urtarrilean.

>> 2019ko ekaina.



San Juan bezperako 
ordu txikietan Usurbilgo 
etxean atxilotu zituzten 
Olatz eta Patxi. 
Espainiako poliziaren 
operazioa izan zen, 
Garzon epailearen 
aginduz, eta biek tratu 
txarrak salatu zituzten. 
Gaur egun aske 
badago ere, haiekin 
batera Ainara Vazquez 
donostiarra ere atxilo 
hartu zuten.
Handik lau egunera 
eraman zituzten Soto 
Del Real espetxera. 
Geroztik gauza asko 
gertatu dira horma 
horien barruan: gose 
grebak, itxialdiak, 
espetxe aldaketak…

Olatz espetxe hauetan 
eduki dute preso: Soto 
Del Real, Brieva, 
Foncalent eta 
Picassent. Patxi: Soto 
Del Real, Valdemoro, 
Foncalent eta 
Picassent. 
Gaur egun Picassenten 
daude baina modulu 
desberdinetan. Ama 
alabak 24 orduz 
elkarrekin. Aitak astean 
bitan ikusten ditu.

ATXILO-KETA

2009ko
EKAINA.
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Hasieran irailaren 9rako 
data jarri bazieten ere, 
Patxiren espetxe 
aldaketa bat tarteko, 
azaroaren 24an 
ezkondu ziren 
Foncalenten. Hilabete 
baino lehen banandu 
zituzten berriz senar 
emazteak. Patxi 
Foncalenten geratu zen 
eta Olatz Brievara 
eraman zuten. 2013ko 
martxoan eman zion 
epaileak Olatzi, 
Patxirekin elkartzeko 
baimena eta handik 
hilabetera itzuli zuten 

senarra zegoen 
espetxera, 
Foncalentera. 
2016 arte egon ziren 
kartzela berean, harik 
eta Olatz Picassenteko 
amen modulura eraman 
zuten arte. Sara 
Majarenasen alaba, 
Izar, aitak labankadaz 
zauritu zuen garaiak 
ziren. Elkarrekin egon 
ziren Olatz eta Sara.

EZKON-TZA

2011ko
AZAROA.
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XUA JAIO DA
2017ko
URTARRILA.

Urtarrilaren 19an jaio zen Xua 
Valentziako ospitalean. Ondo 
joan zen erditzea, ez hainbeste 
ondorengo egunak. Amona 
Mari Karmen, biloba 
ezagutzera joan eta 
pneumonia batek jota, larri 
ingresatu zuten ospitale 
berean. Umea jaio eta bi 
egunera. Hilabete baino 
gehiago egon zen zainketa 
berezietan. 
Egoera gogorra zen. Ama 
alaba jaio berriarekin, amona 
UCIn eta aita beste espetxe 
batean. Patxiri ukatu egin 
zioten erditzean egoteko 
baimena. Otsailaren 8 arte ezin 
izan zuen Xua ezagutu eta 
Olatzekin egon. Geroztik, 
Picassenten daude hirurak, 
Olatz eta Xua amen moduluan 
eta Patxi gizonezkoenean.4



Olatz Lasagabaster “Gure 
ziegak 12 metro koadro ditu. 
Bi ohe, leiho txiki bat, 
harraska, komuna, bainera 
txiki bat eta apala bat”

Xua Lasagabaster “Leku 
itsusia da hau eta jende 
tristea atea zabaldu eta ixten 
diguna. Baina amatxok dio 
hemen ez gaudela betiko”

Patxi Uranga “Astean bitan 
ikusten dut Xua. Asteartean 
ordubetez, ostiralean beste 
ordubetez. Horrez gain, bi 
aurrez aurreko ditugu hilean, 
hirurok elkarrekin egoteko. 
Denera 13-14 ordu egiten 
ditut hilean nire alabarekin.”

Mari Karmen Anza 
(Olatzen ama) “Gure alaba 
etxetik 600 km-ra erditu 
zen. Familiakoen eta 
lagunen babesik gabe. 
Etxe bat alokatu ere egin 
behar izan dugu 
Valentzian, Xua espetxetik 
ateratzen uzten 
digutenetan, aterpe bat 
izan dezan.”

Patxi Uranga  (Patxiren 
aita) “Gogorra da Patxi, 
Xua eta Olatz ikusteko 
1200 km egin beharra. 
Semearen hiru lagunek 
istripu bat ere izan zuten 
bisitatik bueltan. Zorionez 
ez zen ezer larririk gertatu. 
Eta gertatu izan balitz?” 5



Urtarrilaren 19an beteko ditu Xuak 3 urte. 
Espainiako legearen arabera, ezingo du 
espetxean jarraitu. Xua etxera etorriko da 
behin betiko. Berri zoragarria denak ez du, 
ordea, dena gozotik izango. Bere gurasoek 
ere etxera etorri beharko lukete alabarekin 
batera. Zergatik ez eurekin ere legea bete? 
Noiz arte eduki behar dituzte kartzelan 
bahituta? Zenbat gehiago sufritu behar 
dute? Alaba ikastolara eramatea, handik 
jasotzea, parkean jolastea, irakasleekin 
bilerak, alabaren lagunak ezagutzea... Aita 
eta ama izatea noiz arte galarazi behar 
diete? 
Honen aurrean, isilik eta geldirik egon ezin 
dugulako, talde bat lanean ari gara injustizia 
hau salatu eta konponbidea ematea 
eskatzeko. 
XUA, GURASOEKIN ETXERA!
Sinadura bilketa bat martxan da. Orio eta 
Usurbilgo Udaletan mozio bat aurkeztuko 
dugu. Animatu jarraian datorren idatzia 
sinatzera. Guk sinatu dugu, eta zuk?

ETAORAINZER?
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Xua Lasagabaster Uranga 
Picassenteko espetxean (Valentzia) 
jaio zen, 2017ko urtarrilaren 19an. 
Bere amarekin bizi da eta 
noizbehinka elkartzeko aukera 
izaten du espetxe berean preso 
dagoen bere aita Patxirekin. 
Hilabete gutxi barru, hiru urte 
beteko ditu. Espainiako legeak 
hala aginduta, bere 
gurasoengandik bereiziko dute eta 
ezin izango ditu ikusi bisitetan ez 
bada.

Eten oso mingarria izango da, jakina. Are 
gehiago, urruntasunak (Usurbil- Oriotik 
600 km.-ra dago Picassent) elkar 
ikusteko aukerak murriztuko dizkielako. 
Dena den, ez lukete zertan banaketaren 
sufrimendu gehigarria jasan behar. Izan 
ere, Olatzek eta Patxik 10 urte bete 
dizuzte preso ekainean. Beren 12 urteko 
zigorraren 3/4ak baino gehiago. 
Horrenbestez, Espainiako legeria arrunta 
aplikatuz, biek ala biek baldintzapeko 
askatasuna lortzeko eskubidea dute. 
Horixe da, hain justu, agintariei eskatzen 
dieguna. Salbuespenezko legeak 
alboratu eta legez eta gizalegez joka 
dezatela. Ekidin daitekeen sufrimendurik 
ez diezaietela eragin hirurak bananduta, 
eta Xuarekin batera Patxi eta Olatz 
gurasoak ere  etxera ekar ditzatela.

XUA,GURASOEKIN,ETXERA!
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>>>>>>>>>>>>>>>> USURBILEN NAHI DITUGU  >> USURBILGO ETA ORIOKO LAGUNAK >>>>>>>>>>>>>>>> 


